
Cécile Marie Deboudt
° 17 juni 1951   -   † 12 september 2019



†
Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie zij was,

en wat zij voor ons en vele anderen heeft betekend,
nemen wij afscheid van

Mevrouw

Cécile Marie Deboudt
echtgenote van prof. em. Etienne Steurbaut

geboren te Gent op 17 juni 1951 en overleden, omringd door haar dierbaren,  
in huiselijke kring te Merendree op 12 september 2019, 

gesterkt door het ziekensacrament.

Stichtster hulppost “Dispensarium Laetitia” Matadi, Bas-Congo
Lesgeefster taalinitiatie “Ontmoeting Buitenlandse Studenten Gent”

Bestuurslid Liga Voor Het Kind Oost-Vlaanderen

De uitvaartliturgie, waartoe wij u vriendelijk uitnodigen,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Radegundis te Merendree (Merendreedorp)

op ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2019 OM 10 UUR,
gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en gelegenheid tot rouwgroet in de kerk vanaf 9.30 uur. 

U kan Cécile een laatste groet brengen aan de gesloten kist en het rouwregister tekenen 
in funerarium De Wulf, Merendreestraat 30 te Hansbeke 

iedere werkdag tot en met vrijdag van 18 tot 19 uur.

Zij ruste in vrede

Dit melden u:

Etienne Steurbaut
haar echtgenoot

Geert † Steurbaut
Joachim en Céline Steurbaut - Beuselinck

haar kinderen

Ella-Noor
haar kleindochter

Joseph Deboudt en Margareta † De Vreese
haar vader

Herbert † en Vera De Maegt - Deboudt, kinderen en kleinkinderen
Didier en Catherine Mouchon - Deboudt
Thierri en Michelle Baggerman - Deboudt en dochter
Yves Deboudt en kinderen
Joris en Ingrid Bastiaen - Deboudt en kinderen

Raf en Martine Steurbaut - De Rouck, kinderen en kleinkinderen
Paul † Steurbaut - Katrien Vallaeys - Patrick Deblaere, kinderen en kleinkinderen

haar zussen, broer, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

de families Deboudt - De Vreese en Steurbaut - Claeys.

Met dank aan haar huisarts Dr. K. Waterschoot,
de dokters en personeel van het UZ Gent,
verpleging aan huis Reinout Decloedt en Sebastian Guns,
Mieke van de Palliatieve Thuiszorg Gent-Eeklo.

Rouwadres:
Dopershoek 1, 9850 Deinze

online condoleren via www.uitvaartdewulf.be  Hansbeke  tel 09 371 52 95 


